
   

Onderzoek toekomst voetbalsport in Dalfsen 

Enquête 
Zoals jullie al hadden gelezen in onze nieuwbrief, gaan we als onderzoekscommissie jullie vragen om 
je mening te geven over een aantal zaken waar het gaat om de toekomst van de voetbalsport in 
Dalfsen. 
In dit bericht zijn 3 vragenlijsten opgenomen. 
Als je zowel ouder bent, maar ook zelf nog speelt en ook nog achter de bar staat of leider bent, mag 
je beide vragenlijsten invullen. Dat geldt ook voor een jeugdspeler, als je daarnaast bijvoorbeeld een 
team traint of begeleidt. Wel willen we je vragen om steeds hetzelfde emailadres te gebruiken. 
Uiteraard zullen de persoonsgegevens (mailadres) na verwerking worden verwijderd en zullen de 
antwoorden geanonimiseerd worden gepresenteerd. 
 
 
Vragenlijst ouders jeugdleden 
De eerste vraag betreft je emailadres. Dit is verplicht. 
Als je meerdere voetballende kinderen hebt kun je als ouder/verzorger volstaan met 1 vragenlijst, 
maar je kunt ook voor ieder kind een nieuwe vragenlijst gebruiken. 
De vragen zijn meerkeuze: 1 antwoord per vraag. Alleen bij vraag 2 kun je kiezen uit meerdere teams. 
De laatste 2 vragen zijn niet verplicht; hier kun je ons nog een advies geven of iets toelichten. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9pzk0Cl8S8tO0td8WkeHOUvHwyTch0GC3p0ifNtTkCqx
qIA/viewform?usp=sf_link 
 
Vragenlijst jeugdleden 
De eerste vraag betreft je emailadres. Dit is verplicht. 
Vul het team in waarin je speelt; als het niet in de lijst staat, kun je het zelf onderaan invullen. 
De vragen zijn meerkeuze: 1 antwoord per vraag. 
Het is geen toets, dus je kunt geen fouten maken. 
Probeer het wel zoveel mogelijk zelf in te vullen, niet met je hele team. 
Bij de laatste vraag, die niet verplicht is, kun je ons nog een advies geven. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3gYjd142rUjsG3gY5CN4TQPCYaSx8fG8xJZEZNPe1Wo
03cQ/viewform?usp=sf_link 
 
Vragenlijst leden 
De eerste vraag betreft je emailadres. Dit is verplicht. 
Bij vraag 3 kun je alle rollen invullen die je binnen je vereniging hebt gehad of nog steeds hebt. 
Bij sommige vragen zijn meer antwoorden mogelijk. 
De laatste 2 vragen zijn niet verplicht; hier kun je ons nog een advies geven of iets toelichten. 
We gaan nog met een aantal leden persoonlijk in gesprek, maar we vragen je toch al vast deze 
vragenlijst in te vullen. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLQavJmOwtTyZEVqmw3Bz8jZfMTr7IeIcKeu-
zduLcC8F20Q/viewform?usp=sf_link 
 
Graag de vragenlijst invullen vóór 8 oktober 2022. 
Mocht je na het invullen van de vragenlijst denken dat je ons nog veel meer wilt vertellen, neem dan 
contact met ons op via info@toekomstvoetbalindalfsen.nl en/of toekomstvoetbaldalfsen@asc62.nl 
We hopen op heel veel reacties. Gebruik deze enquête om ons te laten weten hoe je over dingen 

denkt! 

Met vriendelijke en sportieve groet, 
Gert Buitenhuis, Jurgen Grobbée, Hans-Peter Rhee, Peter van Veen 
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